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stojí  za  zapsání 
11. 12.  v 18.30 Vánoční koncert  

sborů Local Vocal 
a Suchdol zpívá 2012 
(kaple sv. Václava)

17. 12.  v 15.00 Vánoční trhy 
žáků základní školy 
 v 17.15 zpívání v ZŠ
(ZŠ Mikoláše Alše)

21. 12.  v 11.00 Pietní akt u pří-
ležitosti 68. výročí zahá-
jení Operace Tungsten, 
7. výročí úmrtí generál-
majora Rudolfa Pernic-
kého a odhalení základ-
ního kamene pomníku 
(Brandejsovo náměstí)

24. 12.  v 22.00 Setkání 
s Biblí a koledami 
(Suchdolské náměstí)

25. 12.  v 10.30 Mše svatá 
(kaple sv. Václava)

31. 12.  v 12.00 Rozloučení 
se starým rokem 
– neformální setkání 
(Suchdolské náměstí)

12. 1.  v 20.00 Společný ples 
MČ Suchdol + Lysolaje
(hotel Galaxie)

19. 1. v 20.00 Ples hasičů
 (hotel Galaxie)

9. 2.   MASOPUST – průvod 
po Suchdole, který 
bude pokračovat dále 
na Holý vrch

9. 2.   v 20.00 Taneční zábava 
TJ Slavoj (hotel Galaxie)

1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 
 Fotosoutěž

Kudy jsme šli, 
kam jdeme,kam 
nás dál to povede?

Již podvanácté jsou na začátku ad-
ventu umísťovány sošky suchdolského 
betlému na kameny, které dříve nesly 
cestu přes Berounku v Dobřichovicích. 
Sošky na kamenech směřují k betlému 
a s odkazem na naši křesťanskou tra-
dici nám ukazují cestu, kterou může-
me využít. Kudy jsme šli, kam jdeme, 
kam nás dál povede? Naše cesty ne-
bývají přímé a s úctou a pokorou mů-
žeme poslouchat nebo číst o životních 
cestách, kterými prošli například vá-
leční hrdinové či vězni svědomí.

Jako příklad můžeme uvést našeho 
bývalého spoluobčana generálmajora 
Rudolfa Pernického. V pátek 21. pro-
since si připomeneme 7. výročí jeho 
úmrtí a 68. výročí operace Tungsten, 
kdy po seskoku u Kutné Hory vedla je-
ho sedmidenní cesta sněhem na Vyso-
činu, kde pak v odboji působil až do 
konce války. Další životní cesta jej v ro-
ce 1949, po komunisty vykonstruova-
ném procesu, zavedla na 11,5 roku do 
uranových dolů. Dne 21. 12. budeme 
také na Brandejsově náměstí slavnost-
ně pokládat základní kámen jemu při-
pravovanému pomníku, jehož model 
tam můžeme nyní zhlédnout.

Den po dni skládáme svoji život-
ní cestu, svůj život. Ve Starém záko-
ně se můžeme dočíst, jak velký dů-
raz kladou Židé na prožité dny, věk 
Abrahama a dalších biblických pra-
otců je udáván právě ve dnech. Za-
žíváme dny příjemné, úspěšné nebo 
také dny neúspěšné, dny kdy něco 
pokazíme. Jak jednotlivé dny pro-
žijeme, jak z nich svoji životní ces-
tu poskládáme, záleží především na 
nás samotných. 

Milí spoluobčané, již podvanácté 
nás mohou figurky směřující k bet-
lému inspirovat v naší životní cestě 
a přeji vám a i sobě, aby naše životní 
cesta složená z jednotlivých dnů, ro-
ků měla cíl a smysl, abychom se za ni 
jednou nemuseli stydět.

Přeji vám radostně prožitý advent, 
pokojné vánoční svátky 
a krásné dny na správ-
né cestě rokem 2013. 

Petr Hejl, 
starosta městské části 

(upraveno z proslovu při zahájení 
such dolského betlému 1. 12. 2012) 

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
k situaci v ZŠ M. Alše
více na straně 2 a 3
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Jedním z nejvýznamnějších problé-
mů je výrazný pokles žáků školy. Ško-
la je nyní naplněna pouze ze 40 %, 
během října odešly takřka všechny 
děti z jedné čtvrté třídy. Tento od-
liv žáků je jejich rodiči zdůvodňován 
ztrátou důvěry ve školu a její vedení, 
objevily se i hlasy rodičů poukazují-
cí na nevhodnou a konfrontační ko-
munikaci s nimi. Rodiče si stěžovali 
také na to, že jim nejsou dostatečně 
vysvětlovány problémy školy. 

Školská rada dále shledala, že 
v průběhu působení Mgr. Levé do-
šlo k četným personálním změnám 
v pedagogickém sboru a destabili-
zaci vedení školy. Ze strany pedago-
gů samotných dochází ke stížnos-
tem na nepříznivou a nekolegiální 
atmosféru mezi učiteli. 

Kromě toho dochází k nevhod-
né prezentaci zájmové činnosti pro 
děti a k jejich přinejmenším zvlášt-
ní organizaci. Například občanské 
sdružení Šestikráska, Centrum vol-
ného času, jehož koordinátorkou 
tehdy byla sama bývalá ředitelka 
školy, uzavřelo se školou nájem-
ní smlouvu, na jejímž základě hra-
dilo nájemné ve výši 1 Kč měsíčně 
plus služby. Oproti tomu jiný sub-
jekt hradil nájemné v souladu s pří-
slušnou směrnicí ohledně pronají-
mání prostor školy a na rozdíl od 
Šestikrásky nebyl nijak prezento-
ván na webu školy. Mgr. Levá byla 
Radou městské části Praha-Such-
dol vyzvána k nápravě v září 2012, 
ovšem k té nedošlo. 

Ze strany zřizovatele školy byly 
zjištěny rovněž nedostatky v hos-
podaření školy, nefunguje vnitřní 
kontrolní systém, ale ani tyto pro-
blémy nebyly odstraněny. 

Podobně zarážející je skutečnost, 
že Mgr. Levá nevyužila nabídky zři-
zovatele školy na poskytnutí gran-
tové finanční podpory vzdělávání 
a materiálního zajištění výuky. Při-
tom už od června letošního roku 
padaly ze strany ředitelky školy pří-
sliby předložení projektové žádos-
ti, ale o využití cca 175 tisíc Kč ne-
bylo bohužel dosud požádáno. 

Mgr. Levá byla do funkce ředi-
telky jmenována na základě kon-
kursu, ve kterém v dubnu 2011 
výrazně uspěla před dalšími osmi 
uchazeči, a to především jako dob-
rá učitelka a tvůrce a garant řady 
projektů, které předtím dlouhou 
dobu organizovala. Její schopnos-
ti také potvrzovalo ocenění „Vy-
nikající učitel“ za rok 2010, které 
obdržela od sousední městské čás-
ti Praha 6.

Ředitelka Mgr. Levá i po dobu 
svého působení na naší škole po-
tvrzovala, že je tvůrčí a aktivní, po-
dařilo se jí po jejím nástupu dát do 
pořádku poničený inventář školy, 
podařilo se jí dohnat ztrátu v hos-
podaření ve výši přes 170 tisíc Kč, 
kterou jí zanechalo předchozí ve-
dení, a podařilo se jí ve škole za-
vést celou řadu zajímavých škol-
ních a mimoškolních projektů 
(např. Mosty – podpora čtenářské 
gramotnosti, Edison – spoluprá-
ce s ČZU a jejími zahraničními stu-
denty, závěrečné práce žáků 9. tříd, 
projekt Předškolák). 

Bohužel se zdá, že se Mgr. Levé 
nedařilo školu otevřít rodičům, přes-
tože tato oblast patřila k nejvýznam-
nějším částem její vize školy, se kte-
rou v konkursu zvítězila. Na dotazy 
a dobře míněné připomínky rodičů 
přicházely nevhodné a nepřiměřené 
reakce, komunikace učitelů s rodiči 
byla omezována. 

Jedním z důsledků této komuni-
kační krize byl odchod téměř všech 
žáků ze 4.B v reakci na to, jak se 
paní ředitelka pokusila před jejich 
rodiči obhájit své řešení výpadku 
výuky, způsobený nenadálým one-
mocněním jejich učitelky. Rozhod-
nutí rodičů dát své dítě na jinou 
školu je na jedné straně jednodu-
ché, sousední školy nejsou daleko 
a řada z nich má volnou kapacitu. 
Ale jak se nyní ukazuje, překonání 
aspektů, jako jsou změna kolekti-
vu, jiný přístup k výuce, dojíždění 
apod., je pro děti i pro jejich rodiče 
docela náročné.

Za daných okolností je pochopi-
telné, že Školská rada využila své 
zákonné pravomoci, kterou jí dává 
školský zákon, a navrhla zřizovate-
li odvolání ředitelky Mgr. Petry Le-
vé z její funkce. Vzhledem k tomu, 
že i zřizovatel vnímal všechny výše 
uvedené problémy, návrh školské 
rady přijal a ředitelku z její funkce 
odvolal. Učinil tak v naději, že do-
jde ke změnám k lepšímu a že bu-
dou odstraněny výše uvedené po-
tíže. Pomoc k dosažení tohoto cíle 
přislíbili i pedagogové, s nimiž pro-
běhlo setkání ve středu 28. listopa-
du. Učitelé mají chuť komunikovat 
s rodiči žáků školy a chtějí otevře-
ně řešit problémy, které při provo-
zu školy běžně vznikají. 

Zde bychom chtěli požádat vás, 
rodiče, kterým na suchdolské ško-
le záleží, abyste bez obav a otevře-
ně přicházeli se svými dotazy, návrhy 
a připomínkami. Přirozeně se s nimi 
můžete obracet na učitele, na Mgr. Pe-
tra Máchu, který je nyní statutárním 
zástupcem školy, nebo případně i na 
vedení městské části. Zlepšení vní-
mání školy a situace v naší škole je 
možné jen za vzájemné spolupráce 
a podpory zřizovatele, 
učitelů a vedení školy, 
ale i rodičů. 

Petr Hejl, 
starosta městské části 

z radnice

Rada městské části odvo-
lala v pátek 23. listopa-
du 2012 na návrh Školské 
rady při Základní škole 
Mikoláše Alše ředitelku ZŠ 
Mgr. Petru Levou. Školská 
rada se k tomuto návrhu 
rozhodla v reakci na podně-
ty signalizující zásadní pro-
blémy ve vedení školy. 

K odvolání ředitelky 
ZŠ Mikoláše Alše
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z radnice

Rada městské části Praha-Suchdol vyhlašuje 

konkurzní řízení na funkci 

ředitele / ředitelky 
Základní školy Mikoláše Alše, 
Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol.
Požadavky: 
Splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle 
§ 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání dle § 7 nebo 
§ 8 tohoto zákona, praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, znalost 
školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezú-
honnost, organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup do funkce dne 1. 5. 2013.

K přihlášce uchazeč přiloží: 
v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokla-
dů o dalším vzdělávání, absolvent vysokoškolského studia též včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

  doklad prokazující znalost českého jazyka u uchazeče, který získal 
příslušnou odbornou znalost v jiném vyučovacím jazyce než českém 

  doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené 
posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení 

  výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)  
  originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
(ne starší než 2 měsíce)

Další přílohy:
  strukturovaný životopis
  koncepci rozvoje příspěvkové organizace ZŠ M. Alše 
(max. 5 stran strojopisu formátu A4)

  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané 
přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doru-
čené poštou na adresu: Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměs-
tí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol nebo doručené do podatelny Úřadu 
MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol 
nejpozději do uzávěrky v pondělí 11. 2. 2013 do 17.30 hod. Obálku 
označte slovy: „Konkurz ZŠ M. Alše, neotevírat“.

Další informace získáte u zástupců zřizovatele:
 Petr Hejl, starosta městské části, e-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
  Ludmila Knappová, radní pro oblast školství, 
e-mail: l.knappova@praha-suchdol.cz

Granty na podporu 
projektů ke zlepšení 
stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy
Hlavní město zveřejnilo granty na 
podporu projektů ke zlepšení sta-
vu životního prostředí. Ukonče-
ní přijímání žádostí je stanoveno 
na 9. 1. 2013.
Granty se týkají těchto oblastí:
I. Oblast veřejné zeleně
II. Oblast lesů
III. Oblast ochrany přírody
IV. Ekologická výchova
V. Specifické projekty

Podrobné informace ke grantům 
naleznete na webu městské části 
(www.praha-suchdol.cz) nebo na 
webu hlavního města Prahy
www.praha.eu v sekci dotace-
-granty.

Oznámení o úpravě 
provozu Úřadu MČ 
Praha-Suchdol
na konci roku 2012

Oznamujeme, že provoz Úřadu 
městské části Praha-Suchdol 
bude v pátek 28. prosince 
2012  od 11.00 do 13.30 hod. 
z provozních důvodů omezen 
– omezení se týká služeb Czech 
POINTU, kopírování, faxu, ově-
řování a všech pokladen. Provoz 
podatelny pro příjem podání 
není omezen. 

Nutné záležitosti je možno 
vyřídit i ve čtvrtek 27. 12. 2012 
(8.00 až 11.00 hod. a 12.15 až 
14.30 hod.) a v pátek 28. 12. 2012 
(8.00 až 11.00 hod.).

V pondělí 31. prosince 2012 
bude úřad z důvodu technické 
údržby budovy uzavřen. 

Ve středu 2. ledna 2013 je 
otevřeno pro veřejnost od 8.00 
do 11.00 hod. a od 12.15 do 
17.30 hod.

Děkujeme za pochopení.     

Jana Krulíková, 
tajemnice úřadu
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Jak jsme se 
učili s prvňáčky

ze suchdolských škol

13. listopad byl pro mnohé 
obyčejným dnem, ne tak 
pro nás, sovičky. Na ten den 
jsme se všichni hodně těšili. 
V rámci školního projektu 
Předškolák jsme přijali po-
zvání od třídních učitelek Evy 
Benešové a Heleny Pavlasové 
a šli navštívit prvňáčky, naše 
kamarády.

Rozdělili jsme se do dvou skupin 
a zvědavě, ale i s malinkatým stra-
chem, jsme vstoupili do 1.A a 1.B. 
Sedli jsme si do volných lavic, takže 
se rázem z nás (alespoň podle mís-
ta) stali skoro-prvňáčci. Však jsme 
se zvědavě rozhlíželi po svých no-
vých spolužácích, koukali jsme, co 
je schované pod lavicí, líbily se nám 
krásné obrázky a jiné výtvory prv-
ňáčků i další školní zajímavosti, kte-
ré u nás ve školce nemáme.

Obě třídy měly hodinu matemati-
ky a byla to tedy pěkná legrace! 

Nejdříve nám prvňáčci ukázali, 
jak se plácá plácačkou na mouchy. 
No, ne že by tam nějaké poletova-
ly, ale plácačkou prvňáčci označova-
li správný výsledek při sčítání. Paní 
učitelka např. řekla 2 plus 4 a prásk 
– plácačka pleskla na 6, která spolu 
s ostatními čísly do 10 byla napsa-
ná na tabuli. A jak těm prvňáčkům 
to plácání pěkně šlo! Kdyby tam líta-
ly nějaké opravdické mouchy, už by 

žádná nebyla mezi živými.
Pak jsme si hráli na tichou poštu. 

Ve třech zástupech se řešil vždy je-
den příklad sčítání či odčítání, který 
paní učitelka napsala na mazací ta-
bulku. První v zástupu výsledek vy-
počítal a tichou poštou jej poslal dál 
a dál a dál. I my jsme stáli v zástupu 
a dobře poslouchali, co nám kama-
rádi špitají. Vyhrávali ti, kteří první 
bez chyby předali správný výsledek 
až tomu poslednímu na konci, kte-
rý musel rychle správný výsledek na-
psat na mazací tabulku. No, to vám 
bylo tak napínavé jako poslední zá-
pas tenisty Štěpánka v Davis cupu. 

I další hry jsme se zúčastnili. Ve 
skupinkách v lavicích jsme počítali, 
kolik víček od pet lahví z 5 schoval 
spolužák za záda, když měl pak v ru-
ce jen 1, 2 nebo 3, 4 a tak. Tohle po-
čítání nám pěkně šlo.

No a představte si, že v hodině 
matematiky se také hrálo na hudeb-
ní nástroje! Mohli jsme si vybrat ná-
stroj, jaký se nám líbí a na něj za-
hrát určitý počet tónů, paní učitelka 
řekla plus nebo mínus a zase jsme 
zahráli určitý počet tónů. Tak vznikl 
příklad, který prvňáčci hravě spočí-
tali. A když už jsme měli ty nástroje, 
tak jsme si zazpívali písničky, které 
jsme ale nejdřív museli uhádnout. 

Ouška jsme používali i v rozlišo-
vání počtu ťukání tužkou o lavici, to 
jsme zvládly i my, sovičky. Prvňáčci 
ještě uměli přiřadit k počtu ťukání 

správnou číslici.
Taky se školáci učili novou číslici 

– nulu. No, tu my už známe – jako 
nula vypadá stočená hadice hasičů 
a od jejich návštěvy u nás ve školce 
víme, že na číslo 150 voláme, když 
hoří. Ale počítat s nulou, to zatím 
ještě neumíme.

Na konci naší návštěvy jsme si 
procvičili ruce, říká se tomu grafo-
motorické cvičení – podle říkanky 
jsme kreslili sovu a taky kocoura. 
No, prvňáčci to měli možná o troš-
ku hezčí než my, ale naše maminky 
odpoledne měly radost, když jsme si 
obrázek nesli domů.

Tak vám tedy řekneme, že v té 
škole je to príma. Ty soutěže a hry 
se nám moc líbily a některé si zkou-
šíme i s naší paní učitelkou ve škol-
ce. Až budeme prvňáčci, tak už bu-
deme vědět, jak na to. Těšíme se i na 
čtení a psaní písmenek. Některá už 
umíme teď. Třeba se podepsat. 

Naše paní učitelky Ivanka a Evič-
ka říkaly, že až zase půjdeme do ško-
ly, budou naši kamarádi páťáci (to 
už jsou prý větší děti, ty už asi ne-
známe) a že spolu budeme malovat 
a podle namalovaných obrázků pak 
hrát nějakou pohádku. A v lednu si 
prý ve škole užijeme maškarní. Tak 
to budeme mít maškarní dva – jeden 
u nás ve školce a druhý ve škole. To 
se máme na co těšit!

Sovičky z MŠ K Roztokům

v pondělí 17. prosince v nové budově ZŠ Mikoláše Alše

15.00–17.00 VÁNOČNÍ TRHY 
17.15 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
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ze suchdolských škol

Den otevřených dveří 
na ZŠ Mikoláše Alše
v pondělí 10. prosince 2012 a 7. ledna 2013 

Základní škola 
Mikoláše Alše

Suchdolská 360
Praha-Suchdol

tel.: 220 920 072
www.zssuchdol.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
se koná v úterý 15. 1. a ve středu 16. 1. 2013 

od 14 do 18 hodin v 1. patře staré budovy
K zápisu přijdou děti narozené v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 

a dále děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.
U zápisu budete požádáni o sdělení rodného čísla dítěte.

NOVINKA! Na e-mailové adrese zapis@zssuchdol.cz si můžete zarezervovat konkrétní čas 
zápisu. Sledujte, prosím, webové stránky naší školy.

Proč si zvolit naši školu aneb co nabízíme?
 Rodinné prostředí  Individuální přístup k žákovi  Učení hravou formou a využívání 

nových učebních metod  Výuku Anglického jazyka již od 1. ročníku  Školní družinu 
s pestrým programem a provozem v ranních i odpoledních hodinách  Širokou nabídku 

volnočasových aktivit přímo ve škole  Sportovní zázemí  Kulturní akce  Pořádáme školy 
v přírodě a školní výlety …a mnoho dalšího

V rámci dnů otevřených dveří si budou moci 
všichni návštěvníci prohlédnout prostory školy 
a zároveň nahlédnout do výu ky v jednotlivých 
třídách. Prezentace a prohlídka školy začíná 
u vchodu do Nové budovy, a to vždy v celou 
hodinu – v 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00. Každého návštěvníka přivítají jednotliví 
pedagogové, kteří se stanou na hodinu zároveň 
průvodci.

V pondělí 7. ledna se navíc uskuteční od 16.00 
do 17.00 schůzka na téma „Výuka matematiky 
dle koncepce prof. RNDr. Milana Hejného, Csc.“ 
Na této schůzce paní učitelky, které již několik 
let tuto metodu používají v hodinách matemati-
ky, seznámí všechny zájemce s celou koncepcí, 
s výhodami a nevýhodami a do diskuze se za-
pojí i pozvaní rodiče, jejichž dítě touto metodou 
prošlo a doplní o své zkušenosti.
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RNDr. Matúš Kocian, PhD. 
vystudoval přírodovědeckou 
fakultu UK v Praze, v rámci 
zoologie se zaměřil na ento-
mologii. Postgraduální studia 
dokončil na lesnické fakultě 
ČZU. Kromě vědecké práce se 
věnuje vědecké ilustraci, od 
svých studentských let na-
kreslil stovky precizních obráz-
ků brouků pro různé atlasy 
a další odborné publikace. Teo-
logii začal studovat v Praze, 
poslední tři roky pak dokončil 
na Papežské lateránské uni-
verzitě v Římě. Na kněze byl 
vysvěcen v roce 2006. Nyní 
působí v Českém Brodě, vedle 
běžných farářských povinnos-
tí byl kardinálem Dominikem 
Dukou pověřen duchovní 
správou akademické obce 
České zemědělské univerzity.

Scházíme se na katolické faře v Čes-
kém Brodě, tady je nyní vaše hlavní 
působiště?
Kromě zdejšího kostela mám ještě 
osm dalších v okolních obcích. Mě-
li jsme pět far, tři ve velmi špatném 
stavu jsme naštěstí prodali, takže 
jsme tady v Českém Brodě mohli vy-
budovat farní centrum. Získali jsme 
díky tomu společenský sál, který ve 
městě chyběl. Kromě našich aktivit 
to tady využívají kromě jiného míst-
ní občanská sdružení, jedná tu měst-
ské zastupitelstvo.

Nedávno byly po letech tahanic 
schváleny církevní restituce. Proje-
ví se to nějak u vás?
Zatím nevím, mohla by to být v na-
ší farnosti maximálně nějaká vrácená 
pole. Na to jsme zvyklí, pole už má-
me a pronajímáme je. Restituce jsou 
určitě v principu správné, ale s ma-
jetkem vždycky přijdou i velké staros-
ti a kněží nejsou primárně od toho, 

aby se starali o majetek. Církev však 
potřebuje nějaké prostředky na svůj 
rozvoj i na údržbu a opravy svých ob-
jektů a bude dobře, když v tomto bu-
de konečně hospodařit samostatně, 
nezávisle na libovůli státu, jak tomu 
bohužel bylo doposud.

Jak jste se odtud dostal k duchovní 
správě na ČZU v Suchdole?
Kardinál Duka má eminentní zájem 
o to, abychom pečovali o vysokoško-
láky, aby církev vstupovala do akade-
mického prostředí. Akademická obec 
je něco nezanedbatelného, vycházejí 
z ní lidé, kteří pak významně ovlivňují 
společnost a nám nemůže být jedno, 
jak na tom tito lidé jsou po duchovní 
stránce. Takže do toho prostředí při-
nášíme svou nabídku. Jaká bude po-
ptávka, to už záleží i na druhé straně.

A je nějaká poptávka?
I za tu krátkou dobu, co jako du-
chovní na ČZU působím, zájem po-

zoruji, navázal jsem kontakt jak se 
studenty, tak pedagogy. Nejsou to 
žádné davy, to ani nečekáme, proto-
že křesťané mají své vlastní farnosti, 
kam dojíždějí, takže to oslovuje hlav-
ně lidi, kterým to jinde nevyhovuje, 
nebo to nějak potřebují. Sám také 
na FŽP ČZU učím nepovinný před-
mět Etika životního prostředí.

Centrum je v suchdolské kapličce 
svatého Václava?
Zatím ano, ale do budoucna je to ješ-
tě otevřené. Kaplička je sice pěkná 
a romantická, ale je tam vlhko a stu-
deno, na přístupové cestě se nesvítí. 
Navíc je z ruky, dva kilometry z areá-
lu ČZU, což je docela problém. Takže 
největší radost z častějších bohoslu-
žeb v kapli mají zatím lidé ze Such-
dola, odezva ze studentské obce je 
menší. Ideální by bylo mít kapli pří-
mo v areálu školy, mohla by to být 
třeba modlitebna pro více církví, mís-
to pro ztišení a modlitby. Uvidíme, 

rozhovor

Nevíme, co se stane,
říká ve vánočním rozhovoru kněz a biolog Matúš Kocian 

Matúš Kocian v lese na řeckém Olympu Foto: archiv M. K.
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rozhovor

v Čechách to zatím není běžné. Pak 
kardinál Duka uvažoval i o tom, po-
stavit novou univerzitní kapli, ale za-
tím je to opravdu jen ve stádiu úvah. 
Kromě toho jsem inicioval vznik ka-
tolického studentského společenství, 
které se schází v areálu kolejí. Máme 
také nové webové stránky.

Může vlastně církev nebo obecně křes-
ťanství dnes něco nabídnout? Stav se 
nezdá dobrý, profesor Stanislav Ko-
márek to nedávno shrnul větou „křes-
ťanství je celoevropsky ne už v defen-
zivě, nýbrž spíše v rozpadu.“
Otázka je, co dnes není v rozpadu. 
Vše, všechny tradiční hodnoty spo-
lečnosti, rodiny, morálky, všechno je 
v krizi. Bylo by divné, kdyby tohle ne-
postihlo i křesťanství. Vývoj posled-
ních sta let je neskutečný, s ničím 
nesrovnatelný, proměnilo se vše, co 
fungovalo stovky let předtím. Stačí 
se podívat na populační křivku. My 
nevíme, co se stane, jestli bude ko-
nec, všechno se zhroutí. To neví ni-
kdo, nejmíň to vědí ekonomové. Křes-
ťanství stojí na základech starých 
2000 let a bylo by naivní čekat, že na 
současnou situaci teologové vysypou 
během chvíle odpověď. My můžeme 
v jakékoli době a situaci nabídnout 
ten základ. To znamená dát člověku 
naději, že jeho život má smysl, někam 
směřuje a má naplnění. A že je mož-
né ho prožít spravedlivě a dobře. 

Podle mé zkušenosti duchovním 
často není rozumět, mluví jazykem, 
který jako by nepromlouval k dneš-
ku, ale k době před padesáti nebo 
více lety.
V naší společnosti jsme zažili 40 let 
komunismu, vědomého potírání ná-
boženského myšlení, takže není di-
vu, že lidé kněžím nerozumí. Použí-
vají jazyk, který je přístupný až poté, 
co do něj člověk nějakým způsobem 
vstoupí. Navíc oni nemohou použí-
vat úplně nenáboženský jazyk, když 
mluví o věcech, které nás přesahu-
jí. Máte ale pravdu v tom, že církev 
by měla být schopna oslovit každé-

ho a nabídnout něco všem. To je pro 
nás neustále obrovská výzva. Neřekl 
bych, že se to na všech frontách ne-
daří. Ty davy studentů u Tomáše Ha-
líka, který taky nemluví světským ja-
zykem, svědčí o tom, že je i přesto 
srozumitelný. A úplně sám taky ne-
ní, jen je nejvíc vidět.

Jak jdou dohromady vaše dvě povo-
lání, tedy biolog a katolický kněz?
Biolog a kněz, to není samozřejmá 
kombinace. Když jsem se stal kně-
zem, tak jsem se setkal i se zděše-
ním. Kněz a matematik, to lidi sná-
šejí nějak líp, snad že matematika 
také pracuje s nekonečnem. Biologie 
je zavedená jako věda, která je s ví-
rou v rozporu. Přitom Bible je kniha 
o životě, protože mluví o Bohu jako 
zdroji a dárci všeho života a veškeré 
skutečnosti, a biologie život studu-
je. Obojí je o tomtéž z jiného pohle-
du. Přírodní věda teologii inspiruje, 
zároveň teologie naopak doplňuje ty 
další obory, protože věda nám odpo-
věď na všechno nikdy nedá.

Mají k vám lidé víc důvěry, když máte 
vedle kněžství i „světské“ vzdělání?
Kněží, kteří mají nějaký další obor, 
obecně mívají u lidí respekt, ale na-
konec je to stejně vždycky o osob-
nosti konkrétního člověka. Jsem 
třeba rád, že jsem poznal pana fa-
ráře Machače, který třicet let půso-
bil u svatého Matěje v Šárce. Byl to 
úplně obyčejný kněz, nebyl to žád-
ný teolog, ale člověk víry, člověk 
na svém místě. Proto byl schopen 
oslovit obyčejné lidi, ale jezdili za 
ním také umělci, vysokoškolští pro-
fesoři. Hlavní je osobnost.

Vraťme se na chvíli do Suchdola. Lí-
bí se vám tam?
Mám to tam rád, jsem tam téměř 
doma. Všechno jsme to tam pro-
jezdil na kole, sbíral jsem brouky. 
Přes dvacet let jsme bydleli kousek 
od Suchdola, na druhém břehu ře-
ky. Kaňon Vltavy je nádherný, je to 
jedno z nejhezčích a přírodně nej-

cennějších míst Prahy. Z Podhoří je 
například poprvé popsán mimořád-
ně vzácný krasec Cylindromorphus 
bohemicus. 

Pokud si pamatuji, zúčastnil jste se 
také bohoslužby za krajinu v mís-
tech, kde byla naprojektována dál-
niční křižovatka.
Ano, byl jsem dokonce na několika bo-
hoslužbách za krajinu. Byla by škoda 
tu přírodu zničit. Je smutné, jak se 
z přírody stále, kus po kusu ukrajuje, 
pozorujeme velký ústup přírody. 

Budete u nás o Vánocích?
V Suchdole budu naposledy 18. pro-
since, týden po vánočním koncer-
tu v kapli svatého Václava. Ještě ne-
vím, jak to udělám v lednu, v kapli 
je opravdu zima. Samotné vánoční 
svátky jsou v kompetenci místní far-
nosti, tedy svatého Matěje.

Jak vy sám prožíváte Štědrý den?
Farář prožívá vánoce pracovně. Zave-
dl jsem u nás mši pro rodiny s dětmi 
ve čtyři odpoledne, pak pojedu do 
Prahy na večeři k rodičům a pak se 
zase vracím do Českého Brodu slou-
žit půlnoční. Na tu chodí lidé, kteří 
se objeví v kostele právě jen na Vá-
noce, říkáme jim jednoročáci. Lidé 
z farnosti přijdou spíš až druhý den, 
kdy je ten největší vánoční svátek.

Toto číslo vyjde zřejmě těsně před 
svátky. Co byste přál k Vánocům 
obyvatelům Suchdola?
To, co všem ostatním. Aby Vánoce 
nebyly jen jedním okamžikem v ro-
ce, kdy si uděláme hezkou atmosfé-
ru, dáme si dárky a pak zase skočíme 
do stresu, shonu a neurózy, ale aby 
byly modelem pro celý rok. Abychom 
vzdorovali současnému stylu života, 
do kterého nás vrhá ekonomika, to-
mu šíleného shánění, honby za pě-
nězi, za kariérami. Abychom se sta-
li svobodnými lidmi. Nemusíme dělat 
to, co nám vnucují druzí.

Rozhovor připravil Karel Kuna

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 4 – 6 vydání 
ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová. Příspěvky a inzerci je možno podávat 
na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, 
tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: M. Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli 
stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. 
Toto číslo vyšlo 10. 12. 2012. Náklad: 3400 výtisků
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z radnice

Zástupci občanského sdru-
žení Betlém zorganizovali 
ve spolupráci se základní 
školou Mikoláše Alše ke-
ramickou dílnu na výrobu 
sošek, připravili a rozmís-
tili 593 sošek směřujících 
k betlému, které společně 
vytvořili děti a občané 
Suchdola. 

Ke slavnostnímu zahájení adventu 
jsme se sešli na Suchdolském náměs-
tí v sobotu 1. prosince 2012 u příle-
žitosti otevření XII. suchdolského bet-
lému. Starosta Petr Hejl se v proslovu 
zamýšlel nad cestami, které nás v ži-
votě vedou a pak spolu s dvěma žá-
ky z mateřské školy slavnostně uložili 
jesličky do betléma, kde se 24. prosin-
ce „narodí“ malé jezulátko. 

Během slavnosti vystupoval pěvec-
ký sbor malých předškoláčků z ma-
teřské školy Gagarinova pod vede-
ním paní učitelky Jarky Bělotové. 
Děti i v zimě krásně zazpívaly a za-
foukaly na píšťalky. A jako bonbónek 
na závěr vystoupil pěvecký sboreček 

žáků 5. tříd základní školy Mikoláše 
Alše v Praze-Suchdole pod vedením 
paní učitelky Evy Benešové za kyta-
rového doprovodu paní učitelky He-
leny Pavlasové. 

Děkujeme občanskému sdružení 
Betlém a dalším dobrovolníkům za 
přípravu a instalaci XII. suchdolské-
ho betlému, děkujeme Suchdolským 
hasičům za pomoc při výstavbě bet-
lému, děkujeme základní škole Mi-

koláše Alše za poskytnutí prostor 
a pece na výrobu keramických sošek 
a v neposlední řadě i dětem z ma-
teřské školy Gagarinova a žákům pá-
té třídy naší základní školy za jejich 
vystoupení.

Uložení jezulátka do jesliček v betlé-
mu proběhne při Setkání s Biblí a ko-
ledami na Štědrý večer, 24. prosince 
od 22 hodin.

Výbor oddílu kopané TJ Slavoj 
Suchdol vás srdečně zve na 

TANEČNÍ ZÁBAVU 
v sobotu 9. února 2013 

od 20.00 hodin 

v hotelu Galaxie. 
K tanci a poslechu hraje skupina p. Blažka, 

vstupné 100 Kč, bohatá tombola.

Za Slavoj Suchdol Michal Marsch

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

122. HASIČSKÝ PLES
který se koná 

v sobotu 19. ledna 2013 sobotu 19. ledna 2013 
od 20 hodin od 20 hodin 

v hotelu hotelu GALAXIEGALAXIE na Suchdolsk na Suchdolském nm náměststí.

K tanci i poslechu hraje skupina BONUS.

Vstupné 120 Kč / Společenský oděv žádoucí

Zahájení 
XII. obecního betlému
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zveme Vás

Mše svatá bude v kapli sv. Václava na Suchdole

25. prosince od 10.30 hodin

1. společný reprezentační  PLES 
 SUCHDOLA A LYSOLAJÍ 
v sobotu 12. ledna 2013 od 20 hod.
v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí.
Večerem provází Veronika Žilková a Martin Stropnický, k poslechu i k tanci hraje 

kapela THUMA KVARTET BAND, předtančení, módní přehlídka, tombola. 
Vstupné 200 Kč, vstupenky od prosince k zakoupení na radnici.

Setkání s Biblí a koledami
U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ 

24. PROSINCE 2012 VE 22 HODIN 
přítomni budou:  Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev, Krysztof  Łabe. dź, CMF 

za Římskokatolickou církev a Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.

MČ Praha-Suchdol ve spolupráci se sdružením 
Roztoč vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
dne 11. 12. 2012 od 18.30 hod.
kaple Sv. Václava v Suchdole   

program:
adventní hudba od středověku až po současnost 

a Eberlinova barokní mše

účinkují:
Suchdol zpívá 2012

Velmi smíšený sousedský příležitostný sbor pod 
vedením Katky Nepustilové

Local Vocal 
Komorní smíšený sbor Roztoky pod vedením 

Martina Šmída

… JAK SI V LEDNU K ČAPKŮM SEDNU,

NÁLADU SI ZVEDNU A NEKLESÁM KE DNU…

ZVEME VÁS NA SPOLEČNÉ ČTENÍ
Z KNÍŽEK JOSEFA A KARLA ČAPKA 

DO SUCHDOLSKÉ KNIHOVNY V AREÁLU ZŠ
VE ČTVRTEK 31. LEDNA 2013 OD 18.00 HODIN.
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V rámci projektu EPTA zadala městská část 
zpracování studie proveditelnosti na téma: 
„Řešení veřejné dopravy na území městské čás-
ti Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení 
s centrem města“. Bude prověřovat nový kon-
cept dopravní obslužnosti území za podmínky 
minimalizace dopadů životního prostředí (emi-
se, hluk) a vytipuje kritické body prověřova-
ných řešení.

Studie shromáždí přínosy a negativa zajištění 
veřejné dopravy, spojení s centrem a obsluhy 
městské části pomocí velkokapacitních autobu-
sů, tramvají či trolejbusů. Diskutovány by měly 
být varianty přímého spojení ke stanici metra na 
Vítězném náměstí nebo s přestupem v Podbabě 
na tramvaj či vlak, problematika obslužnosti 
a docházkových vzdáleností na území městských 
části Suchdola a Lysolají či zřízení parkoviště 
P+R na okraji Suchdola.

Stávající dopravní obsluha je řešena přede-
vším pomocí kloubových autobusů, které musí 
ve špičkovém intervalu cca 3 minuty dopravit 
denně přes 10 tisíc studentů a denně při tom po 
Suchdole najezdí cca 1 400 km v 510 jízdách.

Autobusové linky na území MČ Praha-Suchdol
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107 6,5 2,4 108 648 260 755

147 7,0 2,9 49 696 144 118

359 15,0 6,8 6 760 45 968

502 22,0 2,4 3 276 7 862

celkem 14,5 168 380 458 704

Asi největší zájem vzbuzuje návrh prodloužení 
tramvajové tratě z Podbaby až za Výhledy, která 
by měla být vedena po nebo podél Kamýcké, nic-
méně stále zůstává otevřenou otázkou zejména 

trasování takové tramvajové tratě mezi dnešní 
smyčkou Podbaba a Kamýckou.

Nasazení dvoukloubových velkokapacitních 
autobusů je další z možností, jak řešit stále ros-
toucí poptávku po dopravě mezi Dejvicemi a Su-
chdolem. Pro zjištění jejich schopnosti vypořádat 
se se stoupáním od Vltavy se jedná o možnosti 
zapůjčení takového vozidla k otestování.

O provozu dvoukloubových velkokapacitních 
trolejbusů, které díky pohonu dvou náprav vy-
jedou snáze i prudké kopce, toho zatím moc 
nevíme.

Doprava a spojení s centrem jsou podmíněny 
řadou faktorů, které nedokážeme přímo ovliv-
nit. Patří k nim např. vyhlášení „modrých zón“ 
v Bubenči a Dejvicích, snaha o ukončení auto-
busových linek ze Suchdola a Roztok v Podbabě, 
vybudování přestupního terminálu bus-tramvaj-
-vlak v Podbabě (cca v roce 2015), zácpy v ulici 
Jugoslávských partyzánů a na kulaťáku, potřeba 
dopravit najednou velké množství studentů do 
a z univerzity nebo výstavba satelitních sídlišť 
v pražské aglomeraci...

Ve střednědobém horizontu bude zájem na 
novém řešení zejména na straně městské části 
Praha 6, investorů zástavby Vítězného náměstí 
a v Dolním Sedlci, zjevně vznikají vážné důvody 
pro změny v řešení veřejné dopravy v Suchdole. 
Jeho kvalitní a kapacitní spojení s centrem města 
je jednou z priorit obyvatel Suchdola. Změna kon-
cepce obsluhy území Suchdola a Sedlce veřejnou 
dopravou by zasáhla v podstatě všechny obyvate-
le městské části a také především obsluhu areálů 
univerzity a akademie věd, které jsou dnes nej-
větším zákazníkem veřejné dopravy v Suchdole. 
Další informace k projektu EPTA můžete získat 
na webu www.praha-suchdol.cz/epta nebo také 
v Alšově kabinetu suchdolské radnice na výstavě, 
která je otevřená denně v pracovní hodiny úřadu 
městské části do 11. ledna 2013.

Do studie proveditelnosti bychom proto též 
rádi zařadili hodnocení vašich názorů na tuto 
problematiku. Na dalším listu proto naleznete 
formulář s otázkami, kde můžete vyjádřit své 
názory. Formulář je také k dispozici ke stažení 
na webu městské části www.praha-suchdol.cz.

PROJEKT EPTA – organizování veřejné dopravy 

CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR
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Průzkum k problematice organizování 
veřejné dopravy v městské části Praha-Suchdol
Návod: Označit je možné i více odpovědí, pakliže je to možné. Ve sloupci „Proč/Poznámka/Komentář/Jiný 
důvod“ můžete svoji odpověď doplnit i o jiný důvod či komentář. V případě nedostatku místa můžete 
svoji připomínku uvést na samostatném listu. Vyplněný formulář zanechte prosím v podatelně ÚMČ či 
v knihovně do 25. ledna 2013 nebo jej můžete zaslat e-mailem (epta@praha-suchdol.cz).

Otázky Proč / Poznámka /
Komentář / Jiný důvod

1 Jak často používáte veřejnou 
dopravu (autobus, tramvaj, metro)?

a denně
b několikrát týdně
c výjimečně

2 Jak jezdíte do zaměstnání? a MHD
b autem
c jinak

3 Pokud nejezdíte MHD často, co by 
vás k častějšímu využívání MHD 
přimělo?

a častější spojení
b rychlejší spojení
c blíže situovaná zastávka
d více míst v autobusu
e jiný dopravní prostředek (tramvaj, trolejbus...)
f spojení bez přestupu
g růst vašich současných nákladů na dopravu

4 Využíváte při pravidelných cestách 
MHD autobus ze Suchdola do Dejvic?

a ano
b ne

5 Vyhovuje vám stávající systém orga-
nizace veřejné dopravy v Suchdole 

a ano

b ne
6 Co vám na stávajícím systému 

organizace veřejné dopravy 
v Suchdole nevyhovuje?

a přeplněné autobusy
b zpoždění autobusu při příjezdu na metro
c dlouhá docházka na zastávku
d společná obsluha s ČZU

7 Co byste na stávajícím systému 
organizace veřejné dopravy 
změnil(a)?

Označte jen jednu (nejdůležitější) 
odpověď z nabídky!

a nic
b zvýšil(a) bych počet nebo kapacitu autobusů

c nahradil(a) autobusy elektrickým doprav-
ním prostředkem

d vyhradil(a) bych pro autobusy samostatný 
koridor

e obsluhu ČZU bych řešil(a) odděleně
8 Jaký způsob dopravy studentů ČZU 

preferujete? a zvláštním autobusovou linkou zakončenou 
v areálu

b zvýšením kapacity současných linek
c použitím dopravního systému s větší kapacitou
d jiný (uveďte)

9 Využíváte nyní spojení vlakem 
ze Sedlce do Holešovic nebo na 
Masarykovo nádraží?

a více než 1x týdně
b 1x týdně nebo méně
c ne

10 Budete po zprovoznění vlakové 
zastávky Podbaba u konečné tramvaje 
(cca 2015) využívat spojení vlakem do 
centra častěji?

a ano

b ne

11 Využíváte přestup na tramvaj 
v Podbabě?

a ano, pravidelně
b občas
c ne

12 Kdyby všechny autobusy končily / 
začínaly v Podbabě, pak...

a bude mi to vadit
b bude mi to jedno
c budu rád(a)

projekt epta
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Otázky Proč / Poznámka /
Komentář / Jiný důvod

13 Mají na Suchdol jezdit tramvaje? a ano
b ne
c nevím / dopravní prostředek není podstatný

14 Co by měl záměr, aby tramvaj jezdila 
do Suchdola, nejvíce řešit? a

technické aspekty (vyrovnaná bilance 
zeleně, vliv na okolní zástavbu, hluková 
zátěž...)

b
vnější vazby (napojení přes řeku – Troja, 
Kobylisy, Bohnice; P+R pro mimopražské; 
přestupní terminál Podbaba...)

c

samotnou obsluhu Suchdola (vedení trasy, 
umístění zastávek, docházková vzdálenost, 
návazná na obsluha území Suchdola – 
MIDIBUSy...)

d jiné (uveďte)
15 Jak hodnotíte záměr, aby tramvaj 

jezdila do Suchdola?
a + rychlejší spojení do města
b + Suchdol se připojí k “městu“
c + pohodlnější spojení do města
d nedokáži posoudit
e -  zvýšení hlukové zátěže
f -  nutnost na Suchdole přestupovat
g -  zbytečné vyhazování peněz

16 Mají na Suchdol jezdit trolejbusy? a ano
b ne
c nevím / dopravní prostředek není podstatný

17 Vyhovuje vám dnešní umístění 
zastávek autobusů?

a ano
b některé bych přesunul(a)
c chtěl(a) bych více zastávek
d chtěl(a) bych méně zastávek
e nevyhovují z jiného důvodu

18 Jak dlouho jdete pěšky k nejbližší 
zastávce MHD?

a 5 minut a více
b méně než 5 minut

19 Vyhovuje vám doba cesty k zastávce 
MHD?

a ano
b ne

20 Byli byste pro „modré“ parkovací 
zóny v Suchdole?

a ano
b ne

21 Pokud ano, kde by měly být 
parkovací zóny zřízeny?

a na Výhledech
b na Budovci
c na Novém Suchdole
d v celém Suchdole
e jinde nebo řešit problém jinak (uveďte jak)

22 Má se před Suchdolem zřídit parko-
viště P+R, kde by se dalo přestoupit 
na MHD (např. u benzinky)?

a ano, bude využívané

b ne, bylo by prázdné

23 Má se zřídit parkoviště P+R 
u nádraží v Sedlci?

a ano, bude využívané
b ne, bylo by prázdné

24 Do které věkové skupiny patříte? a 15 až 25 let
b 26 až 40 let
c 41 až 60 let
d 61 a více let

25 Ve které oblasti městské části bydlíte? a Budovec 
b Horní Sedlec
c Nový Suchdol
d Starý Suchdol
e Výhledy

26 Pokud chcete, uveďte název ulice, 
ve které bydlíte.

   


